HØSTPROGRAM
for voksne og barn
2020
Med forbehold om endringer grunnet Covid-19

Vi kan samles igjen!
Det var med stor glede at vi kunne gjenåpne og ta imot
brukerne våre i det fysiske biblioteket igjen den 18. mai, etter
nedstenging grunnet Korona. Det er godt å gradvis kunne
normalisere driften og tilby de fleste av bibliotekets tjenester
som før. Det er også veldig hyggelig at vi kan tilby et rikholdig
utvalg av arrangementer i høst. Samtidig tar vi
smitteverntiltakene i forhold til korona på alvor, noe som betyr et
redusert antall plasser samt at vi må føre navnelister med
telefonnummer til alle deltakerne på hvert arrangement.
Vi håper dere vil ha glede av høstens program, der dere blant
annet vil kunne få et nært møte med Kristin Sørsdal, som denne
høsten er svært aktuell i forbindelse med sin siste oversettelse
av Ferrante-boken «Dei vaksnes løynaktige liv». Boken har fått
strålende anmeldelser, og den nynorske oversettelsen hennes
er nok en gang fabelaktig.
Den dansk-norske forfatteren Kim Leine skal også innta podiet
vårt i høst. Det var i 2013 han fikk sitt store gjennombrudd og
Nordisk råds pris for boken «Profetene i Evighetsfjorden».
Høstprogrammet ellers består som vanlig av et variert tilbud av
arrangementer både for barn og voksne; som eventyrstund,
forfattermøter, bokpresentasjoner og andre arrangementer om
litteratur og politikk.
Vi håper vi får gjennomført hele programmet, men vi må
dessverre denne høsten, som alle andre arrangører, ta visse
forbehold i forhold til Covid-19.
Velkommen til oss på Arendal bibliotek!
Vennlig hilsen

Kristin Flo
Fagleder for
bibliotekets
publikumsseksjon
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Velkommen til «Litterært pusterom»!
Du inviteres til å glede deg over litteratur sammen med andre.
Dette er en ny form for lesegruppe etter mønster fra England.
Kirsti Husby er Sørlandets første sertifiserte Shared Reading
leseleder, og vil lese en utvalgt novelle og et dikt. Deretter
snakker vi om hvordan vi oppfatter teksten. Dette er
litteraturopplevelse her og nå, og krever ingen forberedelse.
Du kan også bare lytte om du
ønsker. Kanskje får du utfordret
deg selv og dine egne tanker?
Kaffe, te og litt frukt blir servert.
På grunn av stor pågang og få
plasser er det påmelding per
epost en uke før til:
kirsti.husby@arendal.kommune.no
Tid: kl. 12.00-13.30
Følgende mandager:
31.8, 28.9, 26.10, 30.11.
Scenen - Fri entré

En ting som er sikkert
med korona, er at den utfordrer
oss til å tenke nytt.
Viruset satte stopp for mange
ting, men åpnet opp for
aktiviteter etter skoletid.
Vi skal lage, lære og ha det gøy
sammen!
Påmelding for hver aktivitet og
begrenset antall plasser.
Gratis.

Hver tirsdag kl. 14.30-15.30 fram til 17. november.
Sesongstart 1. september. Oversikt vil komme i eget program.
HØSTPROGRAM 2020
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Uke 38: Digital festival
14.- 18. september
Arendal bibliotek har en rekke digitale
tilbud - helt gratis- og nå ønsker vi å lære deg
å bruke disse flotte tjenestene. Videre ønsker
vi også å kurse deg som er ny på data.
Facebook / Sosiale medier (2-dagers kurs)
Mandag 14. september kl. 10.30-14.30
Onsdag 16. september kl. 10.30-14.30
Kursholder fra Seniornett Arendal. Påmelding til
tore.vimme@online.no Tlf: 90016105 innen 9.september.
Kurset er gratis - begrenset antall plasser. Ta med det utstyret
du bruker på sosiale medier smarttelefon, nettbrett eller PC.
Det er også mulig å låne en PC.
Auditoriet - Fri entré

Bibliotekets digitale tjenester
Torsdag 17. september kl. 10.00 - 11.30
Fredag 18. september kl. 10.00 - 11.30
(Samme innhold begge dager.)
Kursholder fra Arendal bibliotek. Påmelding innen 9. september
til kristin.flo@arendal.kommune.no Tlf 99459430. Lær å bestille
bøker og fornye på nett, hvordan bruke e-bøker og e-lydbøker,
digitale baser som Atekst og Idunn, samt avisbasen
Pressreader, der du har tilgang til flere tusen aviser og
tidsskrifter fra 125 land på 60 ulike språk!
Ta gjerne med nettbrett, smarttelefon eller egen PC.
Arr.: Arendal bibliotek i samarbeid med Seniornett Arendal.

Scenen - Fri entré
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Lån en bok der
du er

Torsdag 17. september kl. 19.00
«God bless America» – fake news som banet vei for
Donald Trump til Det hvite hus. Med Helge Simonnes
I begynnelsen av juni 2020 beordret Trump-administrasjonen
politiet til å fjerne demonstranter fra plassen foran St. Johns
Church slik at president Donald Trump uhindret kunne posere
med Bibelen i hånden. Det er et typisk eksempel på hvordan
han og mange andre politikere spiller på religiøse følelser i
valgkamper. Det skjer ikke bare i USA, men også i stor grad ved
valgene i Tyrkia, Polen, Ungarn, Brasil, Italia og Russland.
Dette foredraget gir innsikt i hvor farlig
det kan være når religiøse argumenter
benyttes i politisk argumentasjon og
propaganda. Dette gjelder ikke bare i
Amerika, vi har sett liknende
tendenser i Norge. Foredraget er
basert på bøkene «En Gud for de
mange» og «Kampen om korset i
politikken», og er spesielt aktuelt
denne høsten i forkant av
presidentvalget i USA.

Helge Simonnes er forfatter og fast spaltist
i Dagsavisen. Han var i 25 år sjefredaktør i
Vårt Land og har blant annet vært
styreleder i Norsk Presseforbund og
Norske Mediebedrifters Landsforening.

Foto: Erlend Berge

Av hensyn til smittevern og begrenset antall plasser vil det
bli delt ut gratisbilletter på biblioteket fra
torsdag 10. september.
Auditoriet – Fri entré
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Onsdag 23. september kl. 12.00
Bokpresentasjon: «Den andre fortellingen» av
Åshild Skogrand Lindtveit og Bjørg Øygarden.
Etter å ha vært utsatt for en trafikkulykke fikk Åshild Skogrand
Lindtveit en skade som førte til mange problemer i hverdagen.
To år etter ulykken kom hun til Bjørg Øygarden, som blant annet
er nevropsykolog på sykehuset i Arendal, for undersøkelser og
oppfølging. Så en dag fant de ut at de ville skrive bok sammen.
Dette er fortellingen om Åshilds vei videre, etter at livet hennes
tok en bråsving. Om frustrasjon, sinne og tårer, om hvordan det
er å bli avhengig av hjelp og å måtte gi avkall på mye av det
hun var glad i og vant til, og nesten miste troen på at hun
fremdeles var seg selv. Boken omhandler også arbeidet med
Foto: Julie Pike
forsoning
og å finne mening i tilværelsen igjen. Men mest av alt
Foto: Paal Audestad
er dette en positiv og veldig reflektert historie av et sterkt og
klokt menneske.

Foto: Mona Hauglid

Bjørg Øygarden bidrar med faglige kapitler innimellom, som
sier noe om det å få en skade som forandrer en, og hun
kommenterer Åshild og hennes situasjon, sett fra
behandlersiden av bordet. Bjørg Øygarden har utgitt flere
romaner for barn og voksne, men har aldri vært med på et
tilsvarende prosjekt. Det er Åshild som er hovedforfatter av
denne boka. Velkommen til et nært forfattermøte.
Av hensyn til smittevern og begrenset antall plasser vil det
bli delt ut gratisbilletter på biblioteket fra
onsdag 16. september.
Boksalg.
Auditoriet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2020
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Foto: Tom Sandvid

Torsdag 24. september kl. 19.00
Forfattermøte: Bård Nannestad.
En iskald januardag i 2001 sitter en ung jente på første
benkerad i kirka der faren hennes, Valentin Vang, skal bisettes.
Sara hadde kjent faren bare i noen måneder og sitter sammen
med hans beste venn, Jarl.
Akkurat da de fastslår at det ikke vil komme noen flere, ramler
det inn en rekke underlige personer. Da innser Jarl at han ikke
kan underslå noe - når han skal fortelle om Valentin Vangs liv
for datteren.
I «Mannen som elsket livet», fra 2019, får vi presentert en
mangfoldig og frodig fortelling om å elske livet gjennom
oppgang og fall, om å finne tilbake til seg selv, og om alltid å
søke etter det som føles ekte.
Bård Nannestad har i 2019 også utgitt boka «Osloeventyr,
vol 1» sammen med Christian René Wold.
Nannestad debuterte i 2012 med romanen
«Da Henrik Husten kom hjem», og romanen ble tildelt
Sørlandets litteraturpris for 2013.

Av hensyn til smittevern og begrenset antall plasser vil det
bli delt ut gratisbilletter på biblioteket fra
torsdag 17. september.
Samtaleleder: Ola Eiksund
Auditoriet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2020
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Onsdag 30. september kl. 12.00
Strikk & Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk i hverdagen. Det antas å vare en times
tid. Øvrige datoer: 28. oktober og 25. november:
Begrenset antall plasser. Hjertelig velkommen!
Scenen – Fri entré

Sluk en bok
Det blir høytlesing og spenning
med Jan Thygesen
på scenen.
Tid: kl. 15.00-16.00
Følgende torsdager:
8.10., 15.10., 22.10., 29.10.,
5.11 og 12.11.
Leseklubben er åpen for alle
fra
9 år, er gratis og krever ingen
påmelding!

HØSTPROGRAM 2020
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Foto: Silje Carlsen

Lørdag 10. oktober
Kl. 11.30 og kl. 13.00: Boklansering «Sølve Fiskesprett og
Olivia Bomullsdott» med Margareth Anker.
Hjertebarnet Sølve Fiskesprett faller pladask inn i vennskapet
med Olivia Bomullsdott i Raet på Tromøya i jakten på
faretruende flammer. Olivia Bomullsdott er lubben og klumsete.
Hun er et bybarn fra London. Gjennom vennskapet med Sølve
Fiskesprett blir hun venn med naturen, lærer matvett og
utforsker underjordiske bunkere fra krigen.
Med sin fortellerstemme og sin scenekunst tar forfatteren med
store og små inn i Sølves og Olivias spennende og lærerike
historie med høytlesning, dialog- og musikk ved
Solveig Andersen. Illustrasjoner ved Asbjørn Tønnesen.
Tema i boka er folkehelse/matvett. Boksalg og signering.
Passer fra 5 år. Varighet: ca. 30 min.
Vi deler ut gratisbilletter på biblioteket fra
mandag 5. oktober pga begrenset antall plasser.
Auditoriet – Fri entré

Illustratør Asbjørn Tønnesen
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Måndag 12. oktober kl. 19.00
Tarjei Vesaas-kveld med Olav Vesaas
Tarjei Vesaas var ein av dei viktigaste forfattarane i Norden i det
20. hundreåret. Han skreiv både forteljande prosa, lyrikk og
dramatikk og er omsett til mange språk. For «Is-slottet» var han
den første norske som fekk Nordisk råds litteraturpris. Vesaas
var fleire gonger nemnt som kandidat til Nobels litteraturpris.

I år er det 50 år sidan Tarjei
Vesaas døde, og sonen
Olav Vesaas vil fortelle om
han.
Olav Vesaas har skrive
biografien «Løynde land» om
faren, og er også kjent som
forfattar av fleire viktige
biografiar, har redigert ei
mengd bøker og vore kultur- og
litteraturjournalist i NRK.
Olav Vesaas er ein av dei
fremste foredragshaldarane i
Norge, og vil by på ein rikhaldig
kveld om Tarjei Vesaas.

Foto: Cappelen Damm

«Som lauv
er du og eg
Fort skjelvande
og fort borte.
Kom – »
Tarjei Vesaas
Kilde: Løynde eldars land (1953)

Førehandssal av billettar på biblioteket frå måndag
5. oktober og sal ved inngang viss ledige billettar.
Begrensa antall plassar.
Arr.: Austegdelaget, Folkeakademiet Arendal og Arendal bibliotek.

Inngangspartiet – Entré kr.100,HØSTPROGRAM 2020
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Bibliotekmysteriet 16. oktober
Kl. 11.00-14.00.

Prøv deg som detektiv!
Dette er dagen da alle lærere er sendt på
lærerstevne og det betyr at barna har fri.
Da kan du i stedet ta en tur på biblioteket
for å teste dine evner som detektiv.
Alle som løser mysteriet får en liten premie.
Gratis

Torsdag 22. oktober kl. 19.00
Forfattermøte: Kim Leine
Den dansk-norske forfatteren Kim
Leine fikk sitt store gjennombrudd med
romanen «Profetene i evighetsfjorden».
For denne romanen mottok han
Nordisk Råds Litteraturpris i 2013.
Kim Leine er oppvokst i Telemark,
men har bodd flere år i Danmark og på
Grønland.

Foto: Robin Skjoldborg

Han debuterte med romanen Kalak i 2007 og har skrevet flere
romaner og barnebøker. Våren 2020 kom «Dansk standard",
som ifølge forlaget er en grøsser om et søskenpar som blir
hjemsøkt av fortiden. Ord som Storslått, Brutalt, Litterært
og Fortellerkraft, går igjen
når bøkene hans skal
beskrives av anmeldere.
Mest kjent er han nok
for romanene fra
Grønland;
«Profetene i Evighetsfjorden»
og «Rød mann/sort mann»,
som han vant P2-lytternes
romanpris for.
Samtaleleder: Hilde Elise Bie
Av hensyn til smittevern og begrenset antall plasser vil det
bli delt ut gratisbilletter på biblioteket fra
torsdag 15. oktober.
Arrangementet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Inngangspartiet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2020
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Familielørdag 24. oktober kl. 13.00
Forestillingen «Rundt og rundt - musikkteater om forbruk,
energibruk og gjenbruk» med teater «Scenekompaniet».
”Finken” er litt av en bajas. Han er bare opptatt av å få nye ting de gamle kaster han. Finken er en veldig travel mann som
absolutt ikke har tid til søppelsortering. Finken har dårlig tid men
allikevel har han god tid til isbjørnbamsen sin. ”Felix” derimot er
grønn av natur. Han liker faktisk å sortere søppel og synes det
er fantastisk at det kan bli til nye ting.
Gjennom humor, alvor, sang, musikk og figurteater tar
forestillingen opp temaene forbruk, energibruk og gjenbruk - og
barna får være med på å bruke sine kunnskaper og reflektere
over om de kan gjøre en forskjell. Noe de faktisk kan!
Passer fra 5 - 9 år. Varighet: ca. 45 min.
Vi deler ut gratisbilletter på biblioteket fra
mandag 19. oktober pga begrenset antall plasser.
Auditoriet – Fri entré

Onsdag 28. oktober kl. 12.00
Strikk & Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk i hverdagen. Det antas å vare en times
tid. Begrenset antall plasser. Hjertelig velkommen!
Scenen – Fri entré
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Måndag 2. november kl. 19.00
Møt forfattar og Ferrante-oversettar Kristin Sørsdal
Kristin Sørsdal har gitt norske lesarar heile Elena Ferrantes
forfattarskap, og kombinerer dette med å skrive eigne romanar.
Sørsdal er frå Tromøya, bur delvis der og mykje av året i Italia.
Ho har studert italiensk og gått på skrivekunstakademiet i
Hordaland. Ferrante-bøkene er blant dei største suksessar i
omsett skjønnlitteratur, og Kristin Sørsdal er heidra med
Noregs Mållags målpris, Kritikarprisen og Storegutprisen.
Kristin Sørsdal har etablert seg som ein av dei fremste stilistane
blant norske oversettarar.

Foto: Jan M. Lillebø

Ho presenterer den ferskaste Ferrante-boka «Dei vaksnes
løgnaktige liv (Samlaget), og vil også fortelle om «Ein, ingen og
hundre tusen» av Nobelprisvinnaren Luigi Pirandello, som kjem
i klassikarserien på Skald Forlag.
Førehandssal av billettar på biblioteket frå måndag 26.
oktober og sal ved inngang viss ledige billettar.
Begrensa antall plassar.
Arr.: Austegdelaget, Folkeakademiet Arendal og Arendal bibliotek

Inngangspartiet – Entré kr. 100,-
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Mandag 9. november kl. 19.00
«Skumringstimen» – Nordisk litteraturuke
Denne kvelden tenner vi lys og samles til høytlesing og feiring
av leseglede og nordisk litteratur sammen med 2000 andre
kulturinstitusjoner i Norden og Baltikum. Vi leser høyt fra
«Arr» av Auður Ava Ólafsdóttir. Hun mottok Nordisk Råds
Litteraturpris for utgivelsen i 2018.
Velkommen til å oppleve og lytte til litteraturen slik den tidligere
ble overlevert - fra menneske til menneske.
Arr.: Foreningen Norden, Folkeakademiet Arendal og Arendal bibliotek

Inngangspartiet – Fri entré

Lørdag 14. november kl. 14.15
Animanga
Siden 2013 har det blitt arrangert ungdomstreff med tema
japansk popkultur (anime, manga, cosplay) på biblioteket, med
god hjelp fra lokale entusiaster. Denne høsten blir det et
nedtonet arrangement med begrenset antall plasser og
forhåndspåmelding. Følg med på www.animanga.no.
Arrangementet er støttet av Agder fylkeskommune.

Fri entré
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Onsdag 25. november kl. 12.00
Strikk & Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk i hverdagen. Det antas å vare en times
tid. Begrenset antall plasser. Hjertelig velkommen!
Scenen – Fri entré

Familielørdag 28. november kl.13.00
«Dingle som en kringle» med Karin Moe Hennie er en leken
forestilling der barna gjennom dans og små tekster blir tatt med
på en reise. Men vi skal ikke ut å fly altså! Nei, vi skal få bli med
på en reise gjennom kroppen. Hva kan kroppen vår
gjøre? Enkelte deler av kroppen er i grunnen ganske rare.
Hvorfor er det sånn? Hva om kroppen hadde vært annerledes?
Ja, tenk hvis min nakke kunne snakke og alle fingre hang på
skakke. Hvis tåa likte te, ja, tenk dere det!
Har dere hørt om et ballettdansende skjelett? Skjelettet Åsmund
er også med på forestillingen og er veldig glad i å danse
ballett.
Forestillingen fungerer som et friskt pust i hverdagen, samtidig
som den vil trigge kreativiteten til barna. Også voksne vil få
mange tips, og forhåpentligvis bli inspirert.
Forestillingen er en kombinasjon av forfatterbesøk og
danseforestilling, Karin Moe Hennie har både skrevet boken
forestillingen bygger på, og laget bevegelsene som hører til
versene.
Passer fra 5 år. Varighet: ca. 35 min. Vi deler ut
gratisbilletter på biblioteket fra
mandag 23. november pga begrenset antall plasser.
Auditoriet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2020
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Den nye måten å låne film fra biblioteket!
Nå kan du bruke lånekortet ditt til å låne spillefilmer fra
bibliotekenes egen filmstrømmetjeneste, Filmoteket.
Her kan du velge blant norske, nordiske, europeiske og
internasjonale titler for både barn, ungdom, familier og
voksne.
Spennet er mellom klassikere, filmatiserte bøker, store
Oscar-vinnere og såkalte blockbustere,
til smalere filmer.

Kom i gang:
Klikk på Registrer ny bruker. Opprett brukernavn og
passord, og legger inn lånekortnummer og PIN-Kode fra
lånekortet ditt. Velg Arendal bibliotek blant bibliotekene
i nedtrekksmenyen.
Du får tilsendt en bekreftelsesmail.
Sjekk e-posten din, og bekreft denne.
Snurr film!

Du kan låne fire filmer per måned.

FASTE PROGRAMPOSTER:

Hver onsdag kl. 10.30 er det eventyrstund på biblioteket.
Vi leser og synger kanskje en sang. Det er to parallelle
eventyrstunder; én for barn 1- 3 år og én for 4-6 år. Det er ingen
påmelding, men pga smittevern setter vi et tak på 10 barn i liten
gruppe og 15 barn i stor gruppe. Det er ikke eventyrstund i
grunnskolens ferier.

Lesesirkel: Norge leser nordisk. Åpen lesesirkel én onsdag i
måneden kl. 18.00 på følgende datoer: 9.9., 7.10., 4.11. og 2.12.

Språktreff for kvinner: Torsdager kl. 14.00-15.00 i kafeen på
Arendal bibliotek. Treffene blir ledet av kvinnelige leseombud og
tilbudet er for kvinner som har lyst til å lese, lytte og snakke norsk
sammen med andre kvinner. Et samarbeid mellom Arendal
bibliotek og frivillige leseombud. Sesongstart 3.september, følger
skolens ferier.

Følg Arendal bibliotek på Facebook og på vår nettside
arendalbibliotek.no.
NB! Det kan dessverre forekomme endringer i programmet
grunnet Korona.
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Foto:May Elin Aunlie

Torvet 6, Arendal
Tlf: 37 01 30 10
arendal@arendal.folkebibl.no
arendalbibliotek.no
Følg oss på Facebook og Instagram!

